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ZMLUVA  
O PREVODE SPRÁVY HNUTEĽNÉHO MAJETKU ŠTÁTU 

č. 299/2020  
 

uzatvorená podľa § 36c ods. 3 zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach 
vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-

19 v znení zákona č. 96/2020 Z.z.  (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“) 
 

Článok I.  
ZMLUVNÉ STRANY  

 
1. Odovzdávajúci:  Slovenská republika,  

správca majetku štátu: Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
sídlo:    Limbová 2, 837 52 Bratislava 
zastúpená:   Marek Krajčí, minister 
IČO:    00165565  
DIČ:    2020830141 
IČ DPH:   SK2020830141  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu IBAN:   
 
(ďalej len „Odovzdávajúci“)  
 
 
2. Preberajúci:  Slovenská republika,  

správca majetku štátu: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
sídlo:   Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 
zastúpená:  MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD., riaditeľ 
IČO:    17336112 
DIČ:    2021068324 
IČ DPH:   SK2021068324 
Číslo účtu IBAN:   
 
(ďalej len „Preberajúci“)  
 
(Odovzdávajúci a Preberajúci ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  
 
 
uzatvárajú po vzájomnej dohode túto zmluvu o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku 
štátu:  
 

Článok II.  
ÚVODNÉ USTANOVENIA  

1. Odovzdávajúci v súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 278/1993 Z.z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) vykonáva 
správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je uvedený v Článku III. tejto 
zmluvy.  

2. Preberajúci je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom zdravotníctva SR, v 
súlade s ustanovením § 1 ods. 1 písm. a) zákona o správe majetku štátu. 
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3. Odovzdávajúci na základe tejto zmluvy bezodplatne prevádza do správy Preberajúceho predmet 
prevodu správy uvedený v Článku III. bod 1 tejto zmluvy a Preberajúci predmet prevodu správy  
prijíma do svojej správy. 
  

Článok III. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu v správe 
Odovzdávajúceho do správy Preberajúceho, a to: 

 
Druh majetku: Dýchací prístroj Chirana AURA Basic touchscreen 15" s príslušenstvom,  

VH1500, CO2 QuRe 
Výrobné čísla:  D20VE10009 

D20VE10010 
D20VE10011 
D20VE10012 
D20VE10013 
D20VE10014 

Počet kusov:   6 
Nadobúdacia hodnota - jednotková:   22 420,80 EUR bez DPH; 26 904,96 EUR s DPH 
Nadobúdacia hodnota celkom:   134 524,80 EUR bez DPH; 161 429,76 EUR s DPH  
Zostatková hodnota:     134 524,80 EUR bez DPH; 161 429,76 EUR s DPH 
 
(ďalej len ,,predmet prevodu správy”)  

 
2. Účtovná nadobúdacia hodnota predmetu správy je: 134 524,80 EUR bez DPH (slovom: 

stotridsaťštyritisícpäťstodvadsaťštyri eur a osemdesiat centov); 161 429,76 EUR s DPH 
(slovom: stošesťdesiatjedentisícštyristodvadsaťdeväť eur a sedemdesiatšesť centov).  

3. Odovzdávajúci sa zaväzuje, že s predmetom prevodu uvedeným v bode 3.1 tohto článku 
súčasne dodá návody na použitie, údržbu a ošetrovanie a podmienky skladovania predmetu 
prevodu v slovenskom jazyku. 

4. Na predmet prevodu správy uvedený v bode 1. tohto článku zmluvy bol uplatnený postup podľa 
§ 36c, ods. 3 zákona č. 96/2020 Z. z. 

 
Článok IV. 

ÚČEL PREVODU A ÚČEL VYUŽITIA 
1. Účelom tejto zmluvy je v súlade s verejným záujmom zabezpečenie účelného a hospodárneho 

využitia hnuteľného majetku štátu, ktorý je predmetom prevodu správy.  
2. Predmet prevodu správy podľa článku III. bod 1 tejto zmluvy bude Preberajúcemu slúžiť 

výhradne na účely plnenia úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním. 
3. S ohľadom na pretrvávajúcu globálnu pandémiu ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom 

SARS-CoV-2, bude predmet prevodu správy slúžiť na účely poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, predovšetkým u pacientov pri ohrození života alebo pri riziku závažného 
zhoršenia ich zdravotného stavu a jeho použitia na účely ochrany verejného zdravia v súvislosti 
s ochorením COVID-19.  

4. Za použitie predmetu prevodu v zmysle ustanovení tejto zmluvy zodpovedá výlučne 
Preberajúci. 

5. Preberajúci nie je oprávnený použiť predmet prevodu správy na iný účel, než ktorý je uvedený 
v tejto zmluve. 
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Článok V. 
SPÔSOB A DEŇ PREVODU 

1. Odovzdávajúci bezodplatne odovzdá a Preberajúci preberie predmet prevodu správy do 5 
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dňom prevodu správy je deň 
odovzdania a prevzatia predmetu prevodu správy, čo zmluvné strany potvrdia podpisom 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu prevodu správy. Protokol o odovzdaní a prevzatí 
predmetu prevodu správy sa po jeho podpísaní osobami oprávnenými konať za každú 
zmluvnú stranu pripojí k tejto zmluve. 

 
Článok VI. 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 
1. Preberajúci prehlasuje, že je mu známy stav predmetu prevodu správy a v takom stave ho 

preberá.  
2. Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmete prevodu správy neviaznu žiadne ťarchy a bremená a 

nie sú predmetom žiadneho exekučného alebo iného konania, ktoré by bránilo Preberajúcemu v 
riadnom užívaní predmetu prevodu správy.  
 

Článok VII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou, sa 
spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o mimoriadnych opatreniach, o správe majetku 
štátu a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.  

3. Zmluvné strany si vyhradzujú právo nezverejňovať podpis/signatúru štatutárneho orgánu, 
nakoľko ju považujú za skutočnosť dôverného charakteru, pričom sa výslovne zaväzujú toto 
ustanovenie rešpektovať a dodržiavať. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží 
Odovzdávajúci a dve (2) Preberajúci. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni ani pod 
nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvná voľnosť strán nie je obmedzená, 
zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné, právny úkon je vykonaný v predpísanej forme, 
zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 
 
 
 
 
Za Odovzdávajúceho:      Za Preberajúceho: 
 
V Bratislave, dňa ....................     V Nových Zámkoch, dňa .................... 
 
 
 
.................................................     .............................................................. 
           Marek Krajčí                     MUDr. Mgr. Daniel Žingor, PhD. 
              minister                   riaditeľ 


